
 

Isolation Guidance – Version 13 (19/03/2020) 
Coronavirus disease (COVID-19) 1 

 
Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

ਇਕੱਲਪੁਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਸੇ਼ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ|  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ  www.health.gov.au/covid19-resources 

ਤ ੇਉਪਲਬਧ ‘ਇਕੱਲਪੁਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜੋ| 

ਕਕਸ ਕਕਸ ਨ ੂੰ  ਅਲੱਗ  ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ? 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਾਵਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ 
ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਦ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਇਕੱਲਤਾ 
ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਪਏਗਾ|  

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਕਿਚ ਰਹੋ  

ਇਕੱਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਲੇੇ ਦਵੂਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣ ੇਵਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਕਾਰ ਿਰਤੋਂ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਵਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਿਰਤਣੀ ਹੋਿ ੇ(ਵਜਿੇਂ  ਟੈਕਸੀ, ਰਾਈਡ-ਹੇਲ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਮ), 
ਤਾਂ www.health.gov.au/covid19-resources ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਪਬਵਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ| 

ਇਕੱਲਤਾ ਦ ੇ14 ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜਂਿ ੇਵਕ ਕੰਮ, 
ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਿਗੈਰਾ ਤ ੇਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਵਸਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਵਮਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਵਮਲੋ| ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸ ੇਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ| 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ|  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੱੁਛੋ ਜੋ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ|  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ 
ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ|  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਆਨ ਰਹੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਵਜਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੰਘਦ ੇਜਾਂ 
ਵਛੱਕਦ|ੇ  ਮਾਸਕ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.health.gov.au/covid19-resources ਿੇਖੋ| 

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ  
ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼, ਥਕਾਿਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ| ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬਾ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,ਨੱਕ ਿਗਣਾ ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦ ੇਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| 

ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਮਾਰ ਹੋਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਰਤਣ ਦ ੇ14 ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦ ੇਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦ ੇ14 
ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ (ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮ, ਥਕਾਿਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ) ਦੇਖਦੇ  ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 
 

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
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ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕਲੀਵਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਟੈਲੀਫਨੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵਿਚ 
ਰਹੇ ਹੋ| 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਰਵਹਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦ ਤਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ 
ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੂਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ| 

ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਕਕਿੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤ ੇਵਛੱਕ/ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਬਮਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਵੂਜਆਂ ਤੋਂ 
ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਿਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧੋਿ|ੋ 

• ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਵਛੱਕ ਨੂੰ  ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ  ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਿੋ| 
• ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਿ,ੋ ਤਾਂ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਦੂਰ ਰਹੋ| 
• ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦ ੇਉਪਾਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਨਿੱਜੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ| 

ਿਾਹਰ ਜਾਣਾ   
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਹੈ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਗ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਿੀ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੂਵਜਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ 
ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਦ ਕਜਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ 

ਦੂਸਰੇ ਵਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਕੱਲਤਾ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਕ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਜੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ| 

ਸਫਾਈ  

ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੀਟਾਣ ੂਦ ੇਫਲੈਣ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਛੂਵਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦ ੇਹੈਂਡਲਜ਼, ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚਜ਼, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਗੈਰਾ ਨੂੰ  ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 
ਸਫਾਈ ਲਈ ਘਰੇਲ ੂਵਡਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋ| 

14 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਪਰਿੂੰ ਧਨ ਕਰਨਾ  
ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਵੋਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
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• ਟੈਲੀਫਨੋ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ| 
• ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਸੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ| 
• ਉਮਰ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਛਟੋੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਓ| 
• ਵਜਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ| 
• ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ  ਿਸੀਲਾ ਬਣਾਓ| 
• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਬੱਚ ੇਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਮਿਰਕ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੋ| 
• ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ  ਇਕ ਅਿਸਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਵਜਸ 

ਵਿੱਚ ਤਸੁੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਵਜਹਦੇ ਿਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੰੁਦਾ| 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਿੇਖੋ www.health.gov.au | 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  1800 020 080 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ| ਇਹ ਵਦਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਵਦਨ 

ਖੱੁਲੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਨੁਿਾਦ  ਜਾਂ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 131 450 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ| 

ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਦਸੇ਼ ਪਬਵਲਕ ਵਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫਨੋ ਨੰਬਰ www.health.gov.au/state-territory-contacts 'ਤ ੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ| 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ| 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

